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  ACTIE DOOR 

1. Opening & mededelingen 
Kelly heet iedereen welkom. 
 

 

2. Vanuit het MT 
 
Hans geeft een update van de stand van zaken: 

 Begroting 2017 is goedgekeurd door MR en op INOS niveau. Er is nog één 

aanpassing geweest: € 1.548 baten op het onderdeel Schakelklassen en lichte 

ondersteuning. Nu de begroting is goedgekeurd, kunnen de formatiebesprekingen 

voor komend schooljaar starten. 

 Stand van zaken INOS: 
- er staan veranderingen gepland voor de gelden vanuit het 

samenwerkingsverband. Uitgangspunt is dat deze gelden de leerling gaan 

volgen en niet, zoals het nu georganiseerd is, dat de gelden op 

bestuursniveau verdeeld worden. 
- Vervolgstap situatie INOS: vóór de carnavalsvakantie moet duidelijk zijn hoe 

het mobiliteitsplan ingevuld gaat worden en wat dit betekent voor het 

personeel van De Zandberg. INOS heeft de mobiliteitscommissie uitgebreid 

met twee extra leden. 
- De GMR en de Raad van Toezicht hebben de begroting van INOS 

goedgekeurd.  

 Plusklas/Eureka!: INOS betaalt op schoolniveau het grootste deel van Eureka! 

Vraag is of dit logisch is, omdat er ook van andere besturen kinderen deelnemen. 

Vanaf volgend schooljaar gaat de geldstroom als volgt: het geld volgt de leerling. 

Deze aanpassing maakt voor De Zandberg in baten en lasten niet veel verschil. 

 

3. Advies vakantierooster BOV 2017/2018  
Het BVO (Brabants Vakantie Overleg) adviseert voor schooljaar 2017/2018 week 17 te 
kiezen als eerste week van de meivakantie. Anders komen middelbare scholen in de 
knoop met de eindexamens die dat schooljaar op 14 mei beginnen. MR gaat hiermee 
akkoord. Voor losse vrije dagen en studiedagen komt later een voorstel. Dit voorstel wordt 
dan voorgelegd aan de MR. 

 

4. Overgang groep 8 – VO terugkoppeling vanuit school 
Er is gekeken welke vaardigheden zoal van pas kunnen komen om de overgang naar de 
middelbare school makkelijker te maken. Dat zijn plannen, studievaardigheden en een 
samenvatting maken. Vervolgens is gekeken wat er op dat gebied voor aanbod is. Hiervan 
is een zichtpakket opgevraagd. Volgende stap is het boek bestellen. En dit onderwerp in 
de bovenbouwvergadering bespreken (Actie). Op dit moment is in de groepen 8 al een 
start gemaakt met het leren maken van een samenvatting. 

Carolien/Kelly:  
1) boek bestellen 
2) onderwerp op 
agenda boven-
bouwvergadering 
zetten. 
 

5. Continurooster: aangepaste enquête bekijken en tijdspad uitzetten 
Aangepaste enquêtes akkoord met volgende aanpassingen: 

 Vraag hoe lunch nu geregeld is vermelden, tenzij er een gegronde reden is om dit 

Kelly bespreekt 
aanpassingen en 
onderstaande 
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niet te doen. 

 Vermelden als er maximaal één antwoord mogelijk is. 

 Hoorns model: verwijderen of vraag hierover toevoegen. 

 ‘Traditionele schooltijd’ vervangen door ‘huidige model’. 

 Personeelsvariant: bij negatieve consequenties veranderende werktijdenfactor 
opnemen.  

 Week de tijd om te reageren: datum opnemen in de enquête. 

Digitale enquête heeft de voorkeur omdat we dan een hogere respons verwachten. Voor 
de MR verkiezingen hebben we hier destijds Surveo gebruikt (Actie). 
 
Tijdspad:  
1) Aankondigen vóór de carnavalsvakantie. 
2) Donderdag 9 maart: in de Zandberg Courant. 
3) Na week reminder via de app en mail. 
4) 9 mei: uitslag bespreking in de MR 

actiepunten met 
Maartje/Marijke. 
 
 
 
 
 
 
Maartje/Marijke 
maken enquête 
en verwerken de 
respons. 
 
Maartje/Marijke: 
punt 1), 2) en 3) 
Kelly/Ingmar: 
punt 4) 

6. Contact/overleg met GMR  
Vorig jaar hebben twee leden van de GMR een vergadering van de MR bijgewoond op 
onze uitnodiging. Op 9 februari gaan Kelly en Ingmar naar de contactavond van de GMR. 
Onderwerpen die zij zullen inbrengen zijn: de stand van zaken bij INOS en hoe de GMR 
nog contact houdt met de MR-en van de verschillende scholen. 

 

7. Scholingsbehoefte 
Ingmar heeft vooronderzoek gedaan naar MR-cursussen. Het aanbod van de AOB en de 
CNBO sluiten het beste aan bij onze scholingsbehoefte. Afspraken gemaakt met de AOB: 
één avond van 2,5-3 uur. We kunnen zelf invullen wat we aan basis willen weten en 
eventuele casuïstiek inbrengen. 
Voorstel: begin volgend schooljaar plannen voor de totale MR, zodat de nieuwe MR-leden 
ook meteen mee kunnen doen (Actie). 

 
Ingmar plant 
extra cursus-
avond in bij MR-
jaarplanning 
2017/2018 

8. ARBO 
Geen nieuws. 

 

9. Verkeer 
Nog steeds dringend behoefte aan brigadiers. 

 

10. ICT 
Geen nieuws. 

 

11. MSB (focusgroepen) 
In ontwikkeling. 

 

12. Notulen MR 
Dit agendapunt kan voortaan van de agenda omdat we tegenwoordig de MR-notulen 
binnen een week schriftelijk goedkeuren. Misja maakt dit keer een stukje voor de 
nieuwsbrief omdat Hanneke er niet is (Actie). 

 
Misja maakt 
stukje voor de 
Nieuwsbrief. 

13. Post 
Niets ontvangen. 

 

14. Rondvraag  

15. Afsluiting  

 

 Breda, 25 januari 2017 
 

 

 
 

 


